PERSBERICHT
3 november 2021,17.40 uur CET
Naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van de eerste veiling van het
capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) voor het leveringsjaar 2025-2026 door Netbeheerder Elia,
is Tessenderlo Group niet geselecteerd voor de bouw van zijn 900 MW gascentrale. Eerder had de
groep kennisgenomen van de beslissing van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme om geen vergunning toe te kennen voor de bouw van deze tweede gascentrale
in Tessenderlo (België).
In dit kader en met het oog op toekomstige veilingen heeft Tessenderlo Group beslist om, gesterkt
door het positief vergunningsadvies van de bevoegde Commissie (GOVC) van de Vlaamse Overheid,
zijn project voor de bouw van een gascentrale van 900 MW in Tessenderlo bij te sturen en opnieuw in
te dienen.
In het kader van dezelfde CRM-veiling hebben de 12 MW centrale van Tessenderlo Kerley Ham en de
425 MW gascentrale van T-Power in Tessenderlo (via zijn commerciële partner RWE) subsidies
toegezegd gekregen.
Tessenderlo Group blijft de evolutie van de elektriciteitsmarkt in België van nabij opvolgen. Op basis
van de bestaande beschikbare productiecapaciteit en de verwachte evolutie van de elektriciteitsvraag
in België, blijft de groep de nood zien aan hoogtechnologische, stuurbare capaciteit in de
energietransitie.

Over Tessenderlo Group
Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen, energie en industriële oplossingen gericht op water. Er werken meer dan 4.800
mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde
omzet van 1,7 miljard EUR in 2020. Tessenderlo Group is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van
Next 150 en BEL Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes
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Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com.
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige gebeurtenissen
op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd
in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien vereist door
toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte
verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door
derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Tessenderlo Group zijn gemachtigd).
Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door derden gepubliceerde onjuiste
gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
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